
BOBIKÍXH – I ENCONTRO DE LÍNGUAS INDÍGENAS 
DA REGIÃO CHIQUITANA 

13–14 de novembro de 2020 

O Encontro tem o propósito de reunir, na modalidade online, os(as) pesquisadores(as) e 
estudantes interessados(as) nas línguas indígenas da Chiquitania, não apenas a partir de uma 
perspectiva estritamente linguística, como também no âmbito de uma abordagem 
interdisciplinar. 

A Chiquitania tem, historicamente, ostentado um alto grau de diversidade étnica e linguística. 
Além das línguas indígenas ainda faladas nesse território e em suas adjacências, tais como o 
Bésɨro/Chiquitano (com suas variantes geográficas, que são ainda pouco estudadas), o 
Paunaka, o Ayoreo, o Guarayu e o Guarasugwe, o cenário etnolinguístico da região foi ainda 
mais diverso no passado, graças à presença de falantes de Napeka, Kitemoka, Txapakura, 
Zamuco Antigo, Saraveka, Chané, Otuke, Kovareka e Kuruminaka, dentre outras línguas. 

Cabe explicitar que a maioria dessas línguas não conta com estudos detalhados, e todas aquelas 
que ainda são utilizadas encontram-se em uma situação de vulnerabilidade. Portanto, faz-se 
necessário que seja dada uma maior atenção à investigação sistemática do patrimônio cultural 
imaterial (incluídas aí a memória oral e as línguas, dentre outros), com vistas à preservação e 
à transmissão do patrimônio cultural imaterial. A desaparição em curso das línguas indígenas 
e de muitos aspectos culturais importantes relacionados às línguas em perigo constituem um 
problema ao qual a UNESCO tentou chamar atenção, proclamando o ano de 2019 como o Ano 
Internacional das Línguas Indígenas. 

Na qualidade de pesquisadores do patrimônio cultural imaterial (neste caso, o Patrimônio 
linguístico), convidamos autores(as) a submeter breves resumos que abordem aspectos 
linguísticos, históricos e culturais de qualquer língua indígena da Chiquitania. Os temas 
relevantes incluem a educação bilíngue, a revitalização linguística, a transferência cultural da 
memória oral Chiquitana, a produção e a análise de textos (cantos, contos tradicionais, 
manuscritos jesuíticos, cartilhas, sermões, traduções, etc.), sociolinguística, fonética, 
fonologia, morfologia, sintaxe e estudos diacrônicos. As apresentações orais serão realizadas 
por videoconferência e terão uma duração de 20 minutos. As línguas oficiais do Encontro são 
o espanhol, o Bésɨro/Chiquitano e o português. A participação será livre e gratuita para todas 
as pessoas interessadas. 
 
Instruções para a submissão de resumos 

Os resumos não devem conter o nome dos(as) autores(as) e devem ser submetidos em formato 
.doc ou .pdf (no máximo, uma página, espaçamento simples, fonte 12). As referências 
bibliográficas podem ser entregues em uma página separada. 

Por favor, forneça as seguintes informações no texto do email: 

• Título da comunicação 
• Nomes e sobrenomes dos autores (das autoras) e suas respectivas afiliações 
• Língua em que se apresentará o trabalho: espanhol, Bésɨro/Chiquitano ou português 

Novo prazo para a submissão: 30 de setembro de 2020 



Email para submissões: encuentrochiquitania@outlook.com 

A notificação de aceite será enviada aos(às) autores(as) até o dia 5 de outubro de 2020. 

Instituições organizadoras: Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (Santa Cruz, Bolívia), Language and Culture Research Centre (James Cook 
University, Austrália), Voces Indígenas Urbanas (Santa Cruz, Bolívia). 

Comissão organizadora: José Chuvé, Luca Ciucci, Swintha Danielsen, María Pia Franco, 
Brittany Hause, Andrey Nikulin, Paula Peña, Ignacio Tomichá, Claudia Vaca. 

 


